
 

 

 

QUE MUNDO QUEREMOS CONSTRUIR? 

A humanidade em crise – reflexões 

 

12º FEIRÃO DE LIVROS EDITORA UFPR 

05 A 10 DE ABRIL DE 2022 

 

 

EDITAL 12º FEIRÃO DE LIVROS EDITORA UFPR 2022 – EDIÇÃO VIRTUAL 

 

DA FEIRA: 

 

Em virtude do cenário ainda de incertezas por conta da pandemia de Covid-19 e restrições internas 

quanto à realização de eventos presenciais, a organização do 12º FEIRÃO DE LIVROS 

EDITORA UFPR 2022 decidiu por realizar a feira de livros virtualmente mantendo seus objetivos 

principais de popularizar o livro e incentivar a leitura. 

O 12º FEIRÃO DE LIVROS EDITORA UFPR será realizado pela Editora da Universidade 

Federal do Paraná, no período de 05 a 10 de abril de 2022, no site do evento (https://eventos-

editora.ufpr.br/portal/) e no YouTube da Editora UFPR 

(https://www.youtube.com/c/editoraufpr2020). 

 

DO CRONOGRAMA: 

 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

De 11 a 27 de março de 2022. 

HOMOLOGAÇÃO DOS PARTICIPANTES INSCRITOS: 

Dia 28 de março de 2022. 

ENVIO DA LISTA DE LIVROS PARTICIPANTES DO EVENTO: 

Até o dia 30 de março de 2022. 

REALIZAÇÃO DO EVENTO: 

De 05 a 10 de abril de 2022. 

 

DOS PARTICIPANTES: 

 

Podem participar do evento, na condição de expositores, editoras universitárias e comerciais, 

livrarias e representantes, com a condição de que efetuem a inscrição e atendam às exigências do 

Edital. 

 

https://eventos-editora.ufpr.br/portal/
https://eventos-editora.ufpr.br/portal/
https://www.youtube.com/c/editoraufpr2020
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DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 

 

São direitos dos participantes: 

a) Fazer-se representar nas reuniões dos inscritos, se solicitado; 

b) Apresentar sugestões para o bom êxito do evento; 

c) Escolher livremente os livros que desejam expor no evento; 

d) Realizar propaganda individual em redes sociais, jornal, rádio e televisão. 

 

São obrigações dos participantes: 

a) Enviar no ato da inscrição a ficha, a logomarca da empresa em jpeg, o link de vendas e, 

posteriormente, a lista de livros participantes do evento, conforme cronograma; 

b) Respeitar os dias de início e fim estabelecidos pela comissão do evento (conforme segue 

abaixo), bem como o desconto mínimo estabelecido neste Edital (de 50%); 

Início da feira Dia 05 de abril de 2022, às 9 horas. 

Término da feira Dia 10 de abril de 2022, às 24 horas. 

c) É de total responsabilidade do expositor a venda dos livros, o fornecimento de notas fiscais 

ou recibos com validade fiscal para todo o público e a negociação em relação ao frete. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 

NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE ADESÃO AO EVENTO. 

 

A ficha de inscrição deverá ser enviada devidamente preenchida com a logo do expositor, o 

link de vendas (no corpo do e-mail) e a lista de livros – conforme cronograma – 

exclusivamente para o e-mail do evento: feiraseditoraufpr@gmail.com 

 

A inscrição será considerada efetivada somente após a homologação dos inscritos. 

 

DAS VENDAS: 

 

AS VENDAS OBEDECERÃO AOS PREÇOS DE CATÁLOGO (PREÇO DE CAPA), SOBRE 

OS QUAIS SERÁ CONCEDIDO DESCONTO OBRIGATÓRIO, MÍNIMO, DE 50%. 

 

Fica autorizada a venda de publicações periódicas, bem como de variações eletrônicas de livros. 

 

No site do evento ((https://eventos-editora.ufpr.br/portal/), o público visitante poderá acessar as 

logos dos expositores. Para a compra do livro, o visitante será redirecionado à loja virtual do 

expositor participante ou de seu representante comercial. A política de frete dos livros será definida 

pelo próprio expositor. Esta informação constará nas orientações ao consumidor, no site do evento. 

A lista de livros participantes também será divulgada pela Editora UFPR. 

 

https://eventos-editora.ufpr.br/portal/
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

A inscrição para a participação no 12º FEIRÃO DE LIVROS EDITORA UFPR 2022 abrange 

também o compromisso de obedecer e respeitar as determinações deste Edital, que serve como 

Regulamento geral do evento. 

 

A desobediência a este Edital/Regulamento autoriza a Comissão Organizadora a determinar a 

suspensão da participação do(s) expositor(s) infrator(es). 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 

 

 

Curitiba, 11 de março de 2022. 

 
Rafael Faraco Benthien 

Coordenador da Editora UFPR 

 

 


